L’AGENDA
DEL 12 AL 16 DE JUNY
Festes dels Barris
DEL 12 AL 25 DE JUNY
5è concurs Instagram de Sant Joan i els
Elois
DEL 15 AL 30 DE JUNY
De dilluns a divendres, de les 5 de la tarda
a les 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal
Sant Jordi,
Exposició del 30è concurs de cartells de
les Festes de Sant Joan i els Elois
DISSABTE 17 DE JUNY
A partir de les 5 de la tarda,
24a Trobada gegantera
Organitza: Colla gegantera Prats de Lluçanès
DIUMENGE 18 DE JUNY
De les 10 del matí a les 2 del migdia, a la
plaça de l’Església,
Racó de les experiències: Pedala amb
energia
De les 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia, al
passeig del Lluçanès
20a Trobada de Puntaires
A les 6 de la tarda, al Pavelló Municipal,
Gala final de curs del Club Patí Lluçanès
Organitza: Clup Patí Lluçanès
DEL 18 DE JUNY AL 9 DE JULIOL
A Cal Bach,
Exposició de mandales
Organitza: Taller de mandales Carme Arnau.
DIMARTS 20 DE JUNY
Al matí, a l’Escola Bressol La Pitota,
Pintem un mural amb Joan Turu.
A 2/4 de 6 de la tarda, als Jardins de Cal
Bach,
Concert de final de curs de l’Escola de
Música Municipal Josep Cirera i Armengol
DEL 22 AL 25 DE JUNY
Portes Obertes de la piscina municipal
23, 24 i 25 DE JUNY
Festes de Sant Joan i els Elois
- Programes a part

DILLUNS 26 DE JUNY
De les 10 del matí a les 2 del migdia, al
passeig del Lluçanès,
Inflables per a la canalla i festa Cacaolat
amb esmorzar per a tothom.
A 2/4 de 7 de la tarda, al passeig del
Lluçanès,
Havaneres amb Cavall Bernat
DIMARTS 27 DE JUNY
A 2/4 de 9 del vespre, a Cal Bach,
Ple municipal
DIVENDRES 30 DE JUNY
A les 6 de la tarda, a l’Escola Bressol La
Pitota,
Festa de final de curs de La Pitota
DISSABTE 1 DE JULIOL,
A partir de les 10 del matí, al Pavelló Municipal,
Festa de final de temporada del CB Prats
A partir de les 5 de la tarda, al centre del poble,
Obrim de Nit
DIUMENGE 2 DE JULIOL
A 2/4 d’1 del migdia, a la plaça de l’Església,
Racó de les experiències: Country infantil
Organitza: Beli Luque
A les 6 de la tarda, a davant de Cal Bach,
Taller pràctic de cant terapèutic vibracional
amb Om Namo
Realització d’una mandala col•lectiva i
berenar
DIJOUS 6 DE JULIOL
A 2/4 de 9 del vespre, a Cal Bach,
Xerrada: 2 anys de govern municipal
DIUMENGE 9 DE JULIOL
Exposició de les fotografies del concurs
d’instagram de Sant Joan i els Elois al
Racó de les Experiències del mercat i
entrega de premis.
DEL 10 AL 23 DE JULIOL
A l’Espai Social de la Gent Gran,
Exposició del 5è concurs de fotografia
Instagram de Sant Joan i els Elois
DIUMENGE 9 DE JULIOL
De les 11 del matí a les 3 de la tarda, a la
Piscina Municipal,
Mulla’t per l’esclerosi múltiple
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REGIDORIA DE PROMOCIÓ DEL
MUNICIPI
mjuvanteny@pratsdellucanes.cat
REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL, COMUNICACIÓ, SOCIETAT DE LA COMUNICACIÓ I SALUT
aplans@pratsdellucanes.cat

BUTLLE TÍ MUNICIPAL DE PRATS DE LLUÇANÈS N.107

REGIDORIA D’URBANISME, DEMOGRAFIA, PAGESIA I MEDI AMBIENT
gborralleras@pratsdellucanes.cat

El passat diumenge 11 de juny es
va inaugurar oficialment el nou c.
Major i la nova plaça de l’Església.
A l’acte hi va assistir la Sra. Mercè
Conesa, presidenta de la Diputació
de Barcelona.

REGIDORIA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I JOVENTUT
lfont@pratsdellucanes.cat
REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I ESPAIS PÚBLICS
montseperarnau@pratsdellucanes.cat
OFICINES MUNICIPALS
93 856 01 00
ajuntament@pratsdellucanes.cat

Inauguració del c.Major i la plaça
de l’Església

ARXIU MUNICIPAL
93 856 04 80
arxiu@pratsdellucanes.cat

Des de l’Ajuntament es veu aquesta
pacificació del nucli urbà del poble
com una oportunitat per dinamitzar
l’activitat comercial i seguir amb la
línia de què el poble sigui el “Centre
Comercial del Lluçanès”.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
93 856 03 93
biblioteca@pratsdellucanes.cat
CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)
93 856 02 51
93 856 05 00 (Urgències)

Mercè Conesa, va destacar el consens
polític i veïnal i va afirmar que “l’objectiu de la Diputació és guanyar el
carrer per a les persones”.

Segueix-nos
a Instagram
CASAL DEL JOVENT
				
a @pratsdellucanes
93 856 07 00
casaldejovent@pratsdellucanes.cat

Les obres s’han fet complint els
terminis del projecte i el cost de
l’execució ha estat finançat per la
Diputació de Barcelona en el marc
de les Meses de concertació del pla
de Xarxa de Governs Locals.

CENTRE DE DIA-ESPAI SOCIAL
93 856 03 15
centrededia@pratsdellucanes.cat
DEIXALLERIA MUNICIPAL
93 850 83 11
deixalleria@pratsdellucanes.cat

@kildu9

#gardeners #jardineria #magnolia#pratsdelluçanès

@mariamayansfont
Vinga, bufa!

@barnixic

Els d’#Alpens hem anat a conèixer el
roc foradat de #PratsdeLluçanès.

@iolanda_roset

Directe de l’hort a la taula. Regals
dels pares a la porta de casa

@fxavierserraf

fxavierserrafRegalo gatets #pratsdelluçanès #catalonia #gatets
#regal#macos #petits

@perusasm

Molt aviat... Pistajarem #BarlaFassina #Aquellaolordestiu

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA
PITOTA
93 856 06 26
lapitota@pratsdellucanes.cat
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
93 856 07 88
escolademusica@pratsdellucanes.cat

Amb les obres, on a més de rehabilitar la pavimentació s’ha millorat el
clavegueram, la conducció d’aigües
pluvials, i les instal•lacions d’aigua i
de gas, s’ha guanyat una nova zona
de vianants, sumant-se a la del Passeig
del Lluçanès.

Presentació millores de mobilitat i pacificació del trànsit. PÀGINA 2

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
93 850 81 60
ajuntament@pratsdellucanes.cat

Voluntariat jove 2017. PÀGINA 3

EMERGÈNCIES
112

Presentació de la ruta de la coca i la llonganissa. PÀGINA 4

Consulteu els horaris dels diferents
equipaments municipals a
www.pratsdellucanes.cat

Activitat de la Setmana de la Natura. PÀGINA 6
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L’EDITORIAL

EL DIA A DIA

SERVEI MUNICIPAL: PISCINA

Prats (i el Lluçanès) té unes grans oportunitats i potencialitats que entre totes i tots
les hem d’esprémer i aprofitar.
L’Administració pública pot i ha d’ajudar,
amb projectes i accions de dinamització
del comerç, del mercat, de les empreses, del sector turístic, de les iniciatives
emprenedores, etc. Pot ajudar portant a
terme per primera vegada un Pla d’Acció
Municipal d’Habitatge, o projectes d’inserció social, de prevenció d’exclusió,
plans educatius, o accions de promoció
social, cultural i/o esportiu per a totes les
edats. També intervencions de construcció o rehabilitació d’edificis que, en el fons
i en la forma, no tenen cap altre objectiu
que dinamitzar i millorar algun aspecte
concret de l’àmbit que es tracti (per exemple, fent una àrea d’autocaravanes, que
ha d’ajudar al sector econòmic, sobretot
al comercial i de serveis; o rehabilitant el
carrer Major, que ha d’ajudar a donar més
vida l’espai més cèntric del poble; o rehabilitant l’antic CAP per a fer un espai per a
les entitats i per coworking).
El què és més important, però, és que
ens conjurem tots per a treure’n tot el suc
possible. Que ens corresponsabilitzem de
la situació i dels reptes de present i futur,
que participem del què passa al nostre
voltant. Per això apel•lem a la conscienciació de tothom per a fer del nostre entorn
un entorn millor, i si l’entorn és millor també ho som nosaltres mateixos.
En aquest sentit, Prats és exemple de
compromís i dinamisme, d’implicació en
el fet comú (ho demostra el gran nombre d’iniciatives que es porten a terme
gràcies a l’impuls d’entitats o grups).
Per això, tornant als exemples d’abans,
l’Àrea d’autocaravanes i el turisme en
traurem més rendiment si tots ens convertim en promotors; de la renovació del
Carrer Major en traurem més rendiment
si el fem actiu; de l’Hotel d’Entitats i Espai
de Coworking en traurem més rendiment
si ens el fem nostre i l’utilitzem. I així,
podem continuar: si donem valor al què
venen les botigues de Prats i hi comprem,
això té retorn directe a l’economia del poble; si ens impliquem amb l’educació de
tots, això tindrà directament resultats a la
població. I així, un llarg etcètera.
Ara que comencem les Festes de Sant
Joan i els Elois, que compartim molts espais, que tornen a casa molts pradencs
i pradenques, és un bon moment per a
compartir aquesta reflexió i fer-nos-en
partícips tots plegats. A gaudir-ne!

PRESENTACIÓ MILLORES DE MOBILITAT I PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT
El dimecres 7 de juny es van presentar les millores que es faran pròximament
per a la pacificació i millora del trànsit que afecten els carrers del quadrant nordoest de la població, compresos entre el Passeig, c. Sant Pere i Plaça Nova.

Horari piscina municipal: de 10 del matí a 8 de la tarda.
Durant les tardes de juliol hi haurà servei de bibliopiscina.

Equip de Govern

Horari bibliopiscina: de 5 a 2/4 de 7 de dilluns a divendres.
Per primer cop, des del Consorci del
Lluçanès s’han ofert beques per abonaments
i cursets de natació.

Maria de Merlès. Les activitats amb
l’associació són l’inici d’una col•laboració que va més enllà d’una actuació
de conscienciació i que a curt termini
pot implicar col•laboracions amb diversos col•lectius.
L’humorista Peyu va apadrinar aquesta acció i va acompanyar a la seixantena de persones inscrites a la jornada.

ENTREGA DEL PROJECTE DE
VESTIDORS COMPARTITS DE
LA ZONA ESPORTIVA

“El diputat d’esports de la Diputació
de Barcelona va fer entrega de l’avantprojecte de vestidors compartits de
la zona esportiva. Aquest any es farà
el projecte executiu i es buscarà finançament per tirar endavant l’obra”

TWITTER
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Segueix-nos a @pratsinfo i
piula amb #PratsdeLluçanès
@diba

@mconesapages inaugura reforma
carrer Major i plaça de l’Església
#PratsdeLluçanès, @Pratsinfo
nova zona de vianants per a veïns i
comerç

@Cons_Llucanes

Avui a 9.30h comença la jornada:
la processionària, combatre-la de
forma natural #setmananatura

@Borjach

Escolteu el testimoni de l’Angeleta:
https://youtu.be/LWzu9SorPyM
#PratsdeLluçanès #memòria #justícia

@Cel_ennuvolat

#PratsdeLluçanes aquesta tarda
@SoniaPapell @ARAmeteo
@btveltemps @AlfredRPico

POLLANCRES TOMBADES A LA ambient ni perjudicar la salut de les
persones. Aquest mètode consisteix
PISCINA
A causa de la caiguda de dues pollancres als jardins de la piscina municipal, s’ha pogut detectar que totes les
pollancres de dins el recinte pateixen
d’una plaga d’eruga perforadora (sesia apiformis) instal•lades a dins del
tronc que amb el pas dels anys l’han
anat afectant amb galeries deixant el
tronc molt debilitat. Per aquest motiu
i davant del perill de més arbres caiguts i del risc que això suposa es tallen
abans de l’obertura de la piscina.

ENDOTERÀPIA ALS ARBRES

Per tal de minimitzar les aplicacions
de productes fitosanitaris, s’està
tractant als plataners del passeig i els
oms de l’avda. Pau Casals per mitjà
de l’endoteràpia, ja que permet tractar l’arbre sense contaminar el medi

a injectar directament al sistema vascular de l’arbre, el producte necessari
per controlar la plaga. En aquest cas
és per combatre el tigre del plataner
(corytuca) i el pugó i la galeruca en els
oms.

PROBLEMES DE COBERTURA
DE LA XARXA MÒBIL

Coneixedors de la problemàtica amb
la cobertura mòbil de la companyia
Movistar a la nostra població, des de
l’Ajuntament hem mantingut diverses
reunions amb representants de la
companyia per posar remei a aquesta
situació. La primera reunió la vam dur
a terme a la tardor del 2015, quan des
de la companyia se’ns va comunicar
que necessitaven passar fibra òptica des de l’antena que Movistar té
a “La Caseta” fins a l’antena que hi
ha situada al “Serrat de les Arnes”, i
així poder millorar la cobertura. Per motius aliens al consistori, aquesta obra
no va ser possible realitzar-la, i juntament amb altres avaries de la companyia sobrevingudes durant aquest
temps, ha provocat que actualment
gairebé no hi hagi servei al municipi.
Des de Movistar, se’ns ha informat

TROBADA ADF LLUÇANÈS

El diumenge 11 de juny al matí, els
voluntaris de l’Associació de Defensa
Forestal (ADF) del Lluçanès es van citar a la bassa del Soler de n’Hug per
conèixer la nova junta i presentar el
protocol d’actuació i activació dels
voluntaris en el moment d’un incendi. Els Bombers de la Generalitat
van explicar les jerarquies i nocions
bàsiques d’extinció d’incendis, es
va explicar el funcionament de les
emisores i es va iniciar la posada en
funcionament dels mitjans d’extinció
de l’ADF Lluçanès.

PRESENTACIÓ DE L’ESCOLA DE
MÚSICA I ARTS DEL LLUÇANÈS
El passat dijous dia 8 de juny es va
presentar l’Escola de Música i Arts
del Lluçanès (EMAL) a la Sala de
Plens de Cal Bach. Les inscripcions
estan obertes i trobareu tota la informació a Cal Bach o a www.llucanes.
cat/emal

@martipujolmas

Avui a @valorafegitTV3, veurem la
possibilitat de la “sobirania alimentària dels pagesos”.
#PratsdeLluçanès

@Sendocosta

Ja tenim data per la prova pilot d’una
escola Motriu a nivell municipal.
#PratsdeLluçanès serà pioner en el
camp de la motricitat.

@BotiguersPrats

Una proposta per fer demà a
#PratsdeLluçanès tarda de compres
i concert amb @corosafari

PÀGINA 6

PÀGINA 3

EL RACÓ DEL CIVISME EL DIA A DIA
SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS

PORTA A PORTA
CALENDARI RECOLLIDA PAP
Divendres
23 de juny
Recollida de multiproducte a la matinada ( cal treure’l dijous a partir de les
10 del vespre)
Recollida de la fracció orgànica a la
tarda (cal treure-la de 2 a 3 del migdia)

Dilluns
26 de juny
Recollida de la fracció orgànica a la
matinada (cal treure-la diumenge a
partir de les 10 del vespre)

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
obre aquesta línia d’ajudes per a la rehabilitació d’edifics d’ús residencial.
El termini per a presentar les sol•licituds va començar el dia 16 de maig i
s’acaba el dia 30 de juny.
Poden accedir a les subvencions les
juntes de propietaris, les agrupacions
de juntes de propietaris i els propietaris únics d’edificis d’habitatges.
També poden ser beneficiàries les
administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic,
així com les empreses públiques i
societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les
Administracions propietàries dels
edificis d’habitatges
Podeu consultar tota la informació,
així com la documentació necessària
per presentar les sol•licituds, al
següent enllaç:
http://bit.ly/2sFYG8W

GESPA, PODA I RESTES DE JARDÍ PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
DEL NOU HOTEL D’ENTITATS I
ESPAI DE COWORKING
QUÈ ES POT TREURE:
Fullaraca, gespa segada, podes de
jardí, arrels, petits branquillons,
fulles, flors seques
NO: Restes de tales o branques
grosses

COM S’HA DE TREURE:
En contenidors específics i
homologats que facilitin les
tasques dels operaris i afavoreixi
les condicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la
manipulació manual de càrregues
que comportin riscos
NO utilitzar bosses o sacs de plàstic
NO utilitzar cubells o recipients
no homologats
Es recull els dies de la màteria orgànica.
Contacteu amb l’ajuntament per
aconseguir el vostre contenidor
Contenidor amb rodes 240l. preu:59€

Les obres del futur Hotel d’Entitats
I Espai de Coworking avancen. El
passat 11 de maig es va celebrar una
reunió oberta a totes les entitats del
poble, per tal de donar a conèixer el
projecte de remodelació del què va
ser el CAP i Centre de Cultura del poble.
Amb aquesta obra, es recupera un
edifici, es dona espai a un dels valors
més grans del poble que és les entitats, i es crea una nova oportunitat
amb el neixament de l’espai de coworking.
El projecte té un cost de 367.409,39€
(impostos inclosos) i una previsió de
durada de vuit mesos i mig.

BECA DE MENJADOR I/O BECA
DE LLIBRES, MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS DINS L’HORARI ESCOLAR

Com cada curs escolar, des del Consell Comarcal d’Osona s’obre la convocatòria d’ajuts de menjador per
a alumnat de primària i secundària,
en cas de disposar del servei. Dins
la mateixa sol•licitud la família, tant
d’alumnes de primària com també
de secundària, té l’opció de demanar
també beca de llibres, material escolar i activitats tal i com es va fer l’any
passat per primer cop.
· Termini i lloc de presentació de
sol•licituds: consultar al centre
educatiu en el que s’està inscrit o
matriculat.
· Els impresos oficials de sol•licitud
estaran a disposició dels interessats
a l’ajuntament

L’OFICINA DEL DARP DE PRATS
S’AVANÇA ALS HORARIS D’ESTIU.

Des del 15 de maig, i degut a problemes de personal, l’oficina només
dona servei els
dimecres de 2/4 de 9 del matí a les
2 del migdia. Fet que comporta una
retallada de servei dels dilluns al matí
ja sumada a una anterior dels divendres.
S’està treballant amb el Departament
perquè es pugui restablir la normalitat i amb l’objectiu de sumar serveis.

ACTIVITAT DE LA SETMANA DE
LA NATURA

El passat dissabte 10 de juny al matí,
a l’esplanada de Lurdes, i dintre dels
actes de la Setmana de la Natura, el
Xavier Bayer (Estudi i Divulgació de
Natura, EDN). Ens va ajudar a entendre com alguns insectes i animals
es converteixen en plagues i ens
proposà mètodes naturals per impedir-ho i combatre la plaga d’eruga
processionària que afecta els nostres
boscos. Seguidament s’alliberà un
aligot i es va participar en la construcció de capses niu per a animals depredadors de la processionària. La jornada va ser organitzada per l’Associació
de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora
Autòctona (ADEFFA), que desenvolupa les tasques a Camadoca, a Santa

de la seva intenció d’instal•lar una
nova antena a la població per poder
donar la cobertura que ara ens manca, però encara estem pendents de
la presentació del projecte per tal de
poder donar-li el vistiplau i que tiri endavant. Per aquesta raó, l’Ajuntament
està mantenint contactes amb el
servei del consumidor de la Diputació
de Barcelona, per presentar una reclamació si no es té resposta per part de
la companyia els propers mesos.
Instem als usuaris de la companyia
que, en cas de tenir problemes, facin
una queixa directament a Movistar,
tal com estem fent l’Ajuntament.

VOLUNTARIAT JOVE 2017

Aquest serà el segon any que l’Ajuntament de Prats juntament amb el
Casal del jovent organitzen un voluntariat per a joves durant el mes de juliol. Durant el curs es va fer un procés
participatiu a l’Institut per tal de que
els joves decidissin en què volien
dedicar el temps del voluntariat, de
les opcions plantejades la més escollida va ser el voluntariat esportiu. Per
això, durant les quatre setmanes que
s’allargarà el voluntariat, hi haurà una
repte esportiu un cop per setmana
per tal de poder treballar valors com
la cooperació, l’autoestima, la cohesió de grup i la superació personal.
No obstant, el voluntariat també té
l’objectiu de treballar altres vessant
com el servei a la societat, per això,
de la mateixa manera que l’edició anterior, els joves també prestaran els
seus serveis a equipaments públics
com el Centre de dia, la residència,
centre obert i l’escola bressol “La Pitota”. Finalment, el tercer objectiu a
treballar durant el mes de juliol serà
arreglar un espai públic per tal que els
joves en puguin gaudir durant la resta
de l’any. Així doncs, durant les quatre
setmanes de juliol, els participants
del projecte arreglaran el primer pis
del Casal del Jovent, pintant-ne les
parets i fent-ne mobles amb palets
de fusta.
Tots aquells que s’hagin apuntat al
voluntariat o que vulguin més informació del projecte queden convidats
el pròxim divendres 9 de juny a les
8 del vespre a la presentació que es
portarà a terme a la Sala de Plens de
Cal Bach.

RECLAMACIONS DELS AFEC- Sessions d’estiraments a l’esTATS DE GAS NATURAL
pai lúdic
L’Oficina Municipal d’Informació i Defensa del Consumidor de l’Ajuntament
amb el suport tècnic de l’Àrea de Consum de la Diputació de Barcelona estem
fent el seguiment de les reclamacions
que una part del veïnat del municipi han
formalitzat a aquest servei. Així mateix,
s’han mantingut diverses reunions
amb l’empresa Gas Natural per tal que
aquesta doni una resposta als afectats
al més aviat possible.

Els dijous del mes de juliol, es tornaran a fer sessions dirigides a l’Espai lúdic i de salut que hi ha instal•lat
al pati del centre de dia. L’activitat es
farà de 10 a 11h.

ACTIVITATS A L’ESPAI SOCIAL I
CENTRE DE DIA
Rutes saludables.
Cada divendres al matí s’han fet sortides pels voltants del poble. A l’octubre es faran noves caminades.

COLÒNIES CENTRE OBERT
Xerrada
sobre
alimentació
saludable per la gent gran

El 16 de maig, a l’Espai Social de la
gent gran, es va fer una xerrada per
parlar sobre els hàbits alimentaris que
s’haurien de tenir per gaudir d’una
millor qualitat de vida.

Reunió de valoració de l’Espai
Social

El passat 6 de juny es va fer una reunió amb els usuaris de l’Espai social
per parlar del funcionament de l’espai, setmana de la gent gran, proposta d’activitats per la tardor, etc.

El cap de setmana del 13 i 14 de maig,
els diferents Centres Oberts de la Comarca d’Osona van tenir l’oportunitat
de poder anar de colònies a la casa Les
Tallades, ubicada al municipi de Vilanova de Sau.
En aquestes colònies hi van assistir
38 infants, dels quals, la gran majoria, no havia anat mai de colònies. En
aquest cas, gràcies als diners provinents del Consell Comarcal d’Osona i
la confiança que es va donar a l’equip
d’educadors/es, va fer possible que
els infants poguessin gaudir de les primeres colònies dels Centres Oberts
de la Comarca d’Osona. Del Centre
Obert de Prats de Lluçanès hi van
assistir 12 joves. Tots ells van interaccionar els uns amb els altres, van fer
noves amistats i van passar-s’ho molt
bé. Cal destacar també, la confiança
que les famílies tenen amb els educa-
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dors/es de cada centre obert, per confiar cegament i permetre que els seus
fills/es marxéssin de casa uns dies.
L’equip d’educadors/es dels diferents
centres oberts, valora les colònies
com una gran experiència i molt enriquidora, i a més ha brindat l’oportunitat d’establir relacions entre els educadors dels diferents centres i compartir
experiències per a l’aprenentatge.

FESTA DE L’ESPORT

A partir de l’impuls de la Taula d’Esports, va tenir lloc una nova edició de
la Festa de l’Esport, en que els més
joves van poder fer un tast de la majoria d’esports que es practiquen al
poble, gràcies a les entitats que van
organitzar diferents proves.

PRESENTACIÓ PROJECTE CAOS
A LA PITOTA

L’Escola Bressol Municipal La Pitota
ha estat pionera participant del programa ART i ESCOLA, que té l’objectiu d’incentivar les capacitats educatives de l’art. En aquest curs escolar
han tractat “El Caos” i podeu veure’n
un vídeo amb el resultat a la web.

pas necessari per accedir al programa
que està encaminat a aconseguir 3
objectius principals:
1. Constituir una base de dades que
ordeni i classifiqui els perfils genètics
dels familiars de desapareguts de la
Guerra Civil i la dictadura franquista.
2. Constituir una base de dades que
ordeni i classifiqui els perfils genètics
extrets de les restes humanes que
es troben en fosses.
3. Dur a terme l’encreuament exhaustiu de la informació d’ambdues bases
de dades per intentar establir-hi relacions de parentiu.
De manera que en Manel havia de
deixar una mostra del seu ADN a la
base de dades per si es presentava
l’ocasió d’un encreuament. Per fi, la
setmana passada, la Generalitat va
fer-li arribar el kit amb totes les instruccions necessàries per fer l’extracció d’ADN. Un cop enllestida l’operació, les dades varen sortir cap al seu
destí on formaran part del banc de
dades.
I ara, qüestió d’esperar. Les pròximes
obertures de fosses que es faran
aquest any propiciaran l’encreuament
de dades de la base de dades d’ADN.

PRESENTACIÓ DE LA RUTA DE
LA COCA I LA LLONGANISSA
ESPERANT ELS RESULTATS DE
LES PROVES D’IDENTIFICACIÓ
GENÈTICA

Quan, la tardor passada, el Govern
de la Generalitat va posar en funcionament el Programa d’Identificació
Genètica de Desapareguts durant la
Guerra Civil i la Dictadura Franquista,
el Manel Barber va inscriure el seu
pare, desaparegut el febrer de 1939
als voltants de Prats de Lluçanès, al
Cens de familiars de desapareguts,

Prats de Lluçanès té una menja tradicional en la qual es barreja el dolç i
el salat, la coca dolça i la llonganissa. Des de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès us proposem fer un recorregut per vuit establiments de la població en els quals podeu degustar
i adquirir diferents especialitats de
coca i llonganissa que s’hi elaboren.
Aquest nou recurs turístic realça els
productes artesans locals i els seus
productors. La ruta no té un itinerari
definit i és apta per a totes les edats,

per fer amb família, grups...
El diumenge 21 de maig es va fer la
presentació de la Ruta de la Coca i
la Llonganissa a la Plaça Nova. Montserrat Juvanteny, regidora de Promoció del municipi va presentar aquesta
nova ruta de dinamització comercial
de Prats i donà la paraula a Pep Palau,
gastrònom i cofundador del Fòrum
Gastronòmic. Palau, mostrà la seva
debilitat per aquesta combinació
de dolç i salat, i va destacar la tasca
dels productors locals, elaboradors
d’aquests productes de proximitat.
Palau també va mostrar una gran estima per Prats i per tot el Lluçanès, i
va celebrar que l’Ajuntament de Prats
aposti per aquesta mena d’iniciatives
que donen valor afegit a les tradicions
culinàries del territori.
“Trieu, remeneu, tasteu i no us estigueu mai de jugar amb les coses del
menjar. Prats de Lluçanès ofereix una
ruta única: la de la coca i la llonganissa. Que feu camins de gust.”
La ruta consta de 8 establiments del
poble, elaboradors de coca, llonganissa i altres especialitats:
· Ca La Loreto
· Fleca Fusté
· Pastisseria Girvent
· Forn de pa Vilamú
· Cal Janet
· Ca la Rosa
· Forn J. Bruch
· El Taulell
La ruta es pot seguir a través d’un
díptic que s’ha editat amb la informació dels establiments i dels productes que elaboren. Aquests díptics
s’han repartit als diferents comerços
de la ruta i als establiments turístics
del Lluçanès.
La presentació de la ruta s’englobà
dins el marc d’”El Racó de les Experiències”, on cada diumenge al matí
es pot viure una nova experiència al
mercat de Prats.

CARRETERS DEL
LLUÇANÈS
Orígens
L’associació Carreters del Lluçanès es va
constituir oficialment el 9 d’abril de 1999
amb el seu primer president Josep Pujol
Nualart. Els seus orígens, però, es remunten al 1989-1990 quan el Josep Pujol
(Jep Paleta), l’Antonio Montanyà i l’Antonino Mujal van començar a participar
en festes dels Tonis d’Osona.
El dia dels Elois de 1991, el Josep Pujol,
l’Antonio Montanyà i l’Antonino Mujal van
guarnir una mula de guiatge amb uns
guarniments manllevats als Traginers de
Balsareny. Aquella tarda dels Elois, l’Antonio Montanyà va menar el guiatge cap
a sant Sebastià després d’uns quants decennis de no pujar-n’hi cap. A l’hora de
recollir els premis l’Antonio Montanyà va
demanar a l’ajuntament que es tornés a
incloure el guiatge en les categories que
participen en les curses dels Elois. Se li
va atorgar un premi que ell mateix va demanar que constituís la primera aportació
per recuperar un joc de guarniments de
guiatge del poble de Prats. I així va ser.
Activitats
En els seus inicis, el 1992, els Carreters
del Lluçanès van participar en les festes
dels Tonis de Taradell, Centelles i Santa
Eugènia de Berga, la Festa dels Traginers
de Balsareny, la Candelera de Perafita,
els Tres Tombs d’Anglesola i la Corrida de
Puig-reig.
Dos anys abans, però, els Carreters ja
van participar en el passant de la festa
dels Elois de Prats amb carruatges agrícoles tradicionals i de lleure.
Al llarg d’aquests anys l’associació ha
anat ampliant l’àmbit d’actuació a diverses localitats de la geografia catalana.
Forma part de la Federació Catalana dels
Tres Tombs i també participa fent demostracions de feines del camp tal com es
feien antigament amb eines autèntiques
que ha anat recollint, restaurant i conservant. Un punt imprescindible de l’associació són els animals (cavalls, mules,
matxos i ases) que cuida al llarg de l’any.
L’associació, amb els anys, ha anat incorporant moltes altres persones tant del
poble com de diferents localitats veïnes.
Actualment presideix l’associació el Joan
Molas, qui va rellevar el Jep Paleta.
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TENIM NOU CARRER MAJOR. I
ARA QUÈ?

Al llarg d’aquests mesos haureu pogut veure l’evolució de les obres del
carrer Major de Prats de Lluçanès,
un projecte que l’antic equip de govern
va deixar fet sobre la taula i que
només calia executar.
Com ja hem dit en altres ocasions,
nosaltres entenem que el plantejament del carrer Major va molt més
enllà de la part més estètica i ornamental que gairebé cada dia ens
mostra l’alcalde amb molta satisfacció a les xarxes socials. El projecte
complet, l’entenem com a un carrer
que ha d’exercir com a pulmó i nucli
de l’activitat comercial i veïnal del
centre del poble i en aquest sentit
podem constatar que s’ha avançat
ben poc o gairebé gens. La realitat
és que no s’ha aprovat cap iniciativa per ajudar a pal•liar les dificultats
que pateixen els comerços o com
tampoc s’ha pres cap mesura per
incentivar que nous veïns vegin amb
interès poder viure a la gran quantitat de cases deshabitades del centre
del poble. Com sempre anem dient
i per poc cas que ens facin, des del
PDECAT no deixarem de presentar
propostes, mocions i idees per contribuir a fer el nostre poble millor.

ENDAVANT LES ATXES!

Un cop més estem a les portes de
les nostres festes per excel•lència,
les Festes de Sant Joan i els Elois
de Prats de Lluçanès. En aquests
moments actuals, és necessari tenir
uns dies d’il•lusió, alegria i de convivència i també mantenir i ajudar a
perpetuar la nostra identitat històrica. Per tot això, animem a tots els
ciutadans a participar i col•laborar
en tots els actes de les esperades
festes per contribuir a fer el nostre
estimat poble més gran.
Des del Partit Demòcrata fem arribar
el més sincer agraïment a les associacions, entitats, grup de voluntaris
…, que gràcies a ells faran possible
unes bones Festes de Sant Joan i
els Elois.

ESMENES ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT
Els contribuents pradencs paguem impostos a l’Estat; per aquest mateix motiu,
pensem que l’Estat ha d’invertir a Prats
de Lluçanès. En aquest sentit, doncs, el
nostre poble presentarem de mans de la
Senadora d’ERC Mirella Cortès esmenes
als Pressupostos Generals de l’Estat
per la Construcció Vestidors compartits
a la zona esportiva, per la Remodelació
del Teatre Orient, per la Remodelació de
la plaça Nova i carrer del Mercat i per
l’Execució del Pla Director d’enllumenat
públic per substitució de línies i quadres
elèctrics.

2 ANYS DE CANVI REAL
Aquest mes de juny fa 2 anys que es va
produir el canvi a l’Ajuntament de Prats
de Lluçanès, i que han passat moltes
coses. Hem intentat impregnar l’acció
al Govern de participació i corresponsabilitat amb la gent del poble, així s’han
fet reunions temàtiques i generals,
obertes, per a tractar projectes, serveis
i problemàtiques. Hem intentat també
posar rumb a la promoció del poble, del
comerç, de la indústria, del turisme, de
la dinamització econòmica en general.
Hem contribuït a ordenar l’estat dels
carrers i dels edificis públics, al mateix
temps que hem emprès importants projectes socials, d’educació i cultura.
Dos anys treballant sense treva, amb
un compliment ja del 80% de programa
electoral, pels veïns i veïnes de Prats de
Lluçanès. Gràcies a tots per la implicació
i fer-ho possible, junts seguim fent Prats
de Lluçanès!

OBRES DEL CARRER MAJOR I
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
No ha estat una intervenció senzilla. Del
projecte inicial han hagut d’haver-hi canvis de millora, i un nou tram nou no previst, fet que ha significat un resultat més
òptim per a tots. Així, s’han complert
terminis, i creiem que en tenim un bon
resultat. Volem donar les gràcies per la
paciència del veïnat i comerciants, i posar en relleu que és una intervenció per a
donar molt més valor al centre del poble,
ajudar a dinamitzar la zona un cop acabades les obres i treure’n, tots plegats,
bon profit.

